
 

 

 

Oversigt over sagsområder, der er overtaget af  

Grønlands hjemmestyre (I og II) henholdsvis 

Grønlands Selvstyre (III) 

 

 
I.  Sagsområder overtaget af hjemmestyret efter hjemmestyrelovens § 4 

 

 

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 4 

 

Dato for overtagelse 

Grønlands styrelsesordning 1. maj 1979 

Styrelsesordningen for kommunerne 1. maj 1979 

Skatter og afgifter 1. januar 1980 

Regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland 1. januar 1980 

Regulering af erhvervsmæssigt grønlandsk fiskeri, fangst m.v. 1. november 1980 

Fredning 1. januar 1981 

Kompetence til at foretage indgreb i overenskomstmæssigt varslede konflikter f.s.v.a. journalister 1. oktober 1982 

Kompetence til at fastsætte bestemmelser om dyrtidsregulering af lønninger m.v. for den del af det private 

arbejdsmarked i Grønland, hvor lønninger reguleres på grundlag af det grønlandske reguleringspristal 

 

1. december 1983 

Næringslovgivning 1. januar 1985 

Regulering af den resterende del af erhvervsmæssigt fiskeri 1. januar 1985 

EFG-elevers retsstilling 1. februar 1985 

Kompetence til at foretage indgreb i overenskomstmæssigt varslede konflikter (genetablering af fredspligt) på den 

resterende del af det offentlige, ikke-statslige arbejdsmarked og på det private arbejdsmarkeds (Thule Air Base delvis 

undtaget). 

 

1. november 1985 

Kompetence til at fastsætte bestemmelser om løn- og ansættelsesforhold i øvrigt på det private arbejdsmarked i 

Grønland (Thule Air Base delvis undtaget), herunder bestemmelser om dyrtidsregulering af lønninger m.v., der 

reguleres på grundlag af det danske reguleringspristal. 

 

1. november 1985 

Konkurrencelovgivningen 1. januar 1986 

Mønstring af søfarende 1. juli 1986 

Forsamlingshuse 1. januar 1987 

Radiostøjdæmpning og fællesantenner 1. januar 1987 

Regulering af jagt og fiskeri af ikke-erhvervsmæssig karakter 1. januar 1989 

Kompetence til at lovgive om licitation 1. maj 1989 

Regelfastsættelse vedr. indgåelse af kollektive overenskomster og aftaler m.v. for personale under hjemmestyret og 

kommunerne, som ikke er omfattet af hovedaftalen vedr. tjenestemænd i Grønland 

 

1. april 1991 

Regelfastsættelse for og tilsyn med produktion af naturtørret fisk til det grønlandske hjemmemarked 1. november 1993 

 

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 7, jf. § 4 

 

Dato for overtagelse 

Stednavne i Grønland - L 555 30/11-1983 1. januar 1984 

Regelfastsættelse vedrørende det særlige grønlandske flag - L 222 6/6-1985 6. juni 1985 

Regelfastsættelse om sommertid - L 817 19/12-1989 1. januar 1990 

Regelfastsættelse vedr. ekspropriation på overtagne sagsområder - L 1012 19/12-1992                                                                                                              19. december 1992 

Undersøgelse og udnyttelse af vandkraftressourcer - L 1075 22/12-1993 1. januar 1994 

Hunde og dyreværn - L 906 16/12-1998 1. januar 1999 

Ansvarsforholdene på medieområdet - L 439 31/5-2000 1. januar 2001 
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II.  Sagsområder overtaget af hjemmestyret efter hjemmestyrelovens § 5 1) 

 

 

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 5 

 

Ikrafttrædelsesdato 

L 579 29/11-1978 om folkeskolen i Grønland 1. januar 1980 

L 580 29/11-1978 for Grønland om arbejds- og socialvæsenet 1. januar 19802) 

L 581 29/11-1978 for Grønland om uddannelse af lærere til folkeskolen og om de social-pædagogiske uddannelser 3) 1. januar 1980 

L 583 29/11-1978 om radio- og fjernsynsvirksomhed i Grønland (afløst af  L 815 19/12-1989 om radio- og 

fjernsynsvirksomhed i Grønland) 

 

1. januar 1980 

L 584 29/11-1978 for Grønland om fritidsvirksomhed 1. januar 1980 

L 587 29/11-1978 om kirken i Grønland (afløst af L 264 6/5-1993 om kirken i Grønland) 1. januar 1980 

L 589 29/11-1978 om biblioteksvæsenet i Grønland 1. januar 1980 

L 582 29/11-1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser 1. januar 1981 

L 609 23/12-1980 om folkehøjskoler i Grønland 1. januar 1981 

L 610 23/12-1980 om museumsvæsenet i Grønland 1. januar 1981 

L 612 23/12-1980 for Grønland om arealanvendelse, byudvikling og bebyggelse 1. januar 1981 

L 134 28/3-1984 om støtte til erhverv i Grønland 1. januar 1985 

L 135 28/3-1984 for Grønland om produktion og salg af grønlandske produkter  1. januar 1985 

L 944 23/12-1986 for Grønland om  boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v. 1. januar 1987 

L 848 21/12-1988 om Grønlands centrale Lønanvisnings overførsel til Grønlands hjemmestyre 1. januar 1989 

L 850 21/12-1988 for Grønland om miljøforhold m.v.4) 1. januar 1989 

L 369 6/6-1991 om sundhedsvæsenet i Grønland 5) 1. januar 1992 

L 1393 27/12-2008 om de gymnasiale uddannelser i Grønland 1. januar 2009 

 

Sagsområder overtaget efter hjemmestyrelovens § 7, jf. § 5 

 

Ikrafttrædelsesdato 

L 469 6/11-1985 for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. 1. januar 1986 

L 943 23/12-1986 for Grønland om el, vand, varme, brandvæsen, havne, veje, telekommunikation m.v. 6) 1. januar 1987 

L 847 21/12-1988 om Grønlands Fiskeriundersøgelsers overførsel til Grønlands hjemmestyre 1. januar 1989 

Ved L 305 14/5-1991 fastsattes statens tilskud til området, der ved aftale af  21. februar 1991 mellem Statsministeriet 

og Grønlands hjemmestyre overførte ansvaret for de civile opgaver i lufthavnen ved Sdr. Strømfjord og på 

forsvarsområdet ved Thule samt ansvaret for Kulusuk flyveplads til Grønlands hjemmestyre med virkning fra den 1. 

oktober 1991. 

 

1. oktober 1991 

 
1) Ved L 474 12/6-2009 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre blev samtlige bemyndigelseslove oplistet i skema II 

ovenfor ophævet. Grønlands Selvstyre har efter selvstyrelovens § 23, stk. 4, den lovgivende og udøvende magt på de sagsområder, der var 

overtaget efter hjemmestyrelovens § 5. Selvstyret har således de samme beføjelser på områder overtaget efter hjemmestyrelovens § 5 som på 

områder overtaget efter hjemmestyrelovens § 4 og områder, der overtages efter selvstyreloven. 
2) Reglerne om bistandsvirksomhed for grønlændere i Danmark trådte først i kraft den 1. januar 1981 
3) L 581 29/11-1978 blev ophævet med ikrafttrædelsen af L 582 29/11-1978 for Grønland om erhvervsmæssige uddannelser. 
4) Ved L 921 25/11-1992 om ændring af en række miljølove (Grønlands hjemmestyres kompetence vedrørende havmiljø m.v.) overtog 

hjemmestyret kompetencen vedrørende havmiljøet ud til 3-sømile-grænsen pr. 1/1-1993. 
5) Ved L 1406 27/12-2008 om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland overtog hjemmestyret sagsområdet tvang i psykiatrien pr. 1/1- 

2009 i henhold til hjemmestyrelovens § 7, jf. § 5. 

6) Ved L 1089 29/12-1997 for Grønland om telekommunikation er telekommunikation til og fra Grønland overført til hjemmestyret pr. 1/1-1998, 

og ved kgl. resolution af 27/10-1997 er ressortansvaret overført fra Statsministeriet til Forskningsministeriet (Ministeriet for Videnskab, 

Teknologi og Forskning). 
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III. Sagsområder overtaget af selvstyret efter selvstyrelovens § 2, jf. § 3 

 

 

 

Sagsområder overtaget efter selvstyrelovens § 2, jf. § 3 

 

Dato for overtagelse 

Råstofområdet (Liste II, nr. 26) 1. januar 2010 

Arbejdsmiljø for offshorearbejde (Liste II, en del af nr. 27) 1. januar 2010 

 
 


